OZNAMY NA V EĽKÝ TÝŽDEŇ 15.4.2019 – 21.4.2019
• OHLÁŠKY (sviatosť manželstva chcú prijať):
o DL: Martin Varjan, syn rodičov Martina a Slávky r. Demčkovej, bývajúci v Dlhej Lúke;
a Katarína Miškaninová dcéra rodičov Mariána a Kataríny r. Adámkovej, bývajúca
v Bardejove. Ohlášky v dňoch: 14.4., 21.4., 28.4.2019.
o SM: Ing. Kamil Mihalik, syn rodičov Františka a Mileny r. Sobekovej, bývajúci
v Richvalde; a Bc. Barbora Blažeková dcéra rodičov Jána a Márie r. Fojtíkovej, bývajúca
v Smilne. Ohlášky v dňoch: 14.4., 21.4., 28.4.2019.
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ZBOROV
Dnes bude stretnutie rodičov prvoprijmajúcich detí o 18,00 h. u Kamila. Prosíme priviesť aj deti.
Zajtra v pondelok po sv. omši bude stretnutie miništrantov. Zároveň prosíme aj kurátorov
a rozdávateľov sv. prijímania. Pohovoríme si o obradoch Veľkonočného trojdnia.
Stretko pre mládež nebude. Detská sv. omša v ZB bude o 17:30 v pondelok; deti prineste si lístky
na súťaž.
Obec Zborov Vás pozýva dnes o 14:00 hod. do Šerédyho parku pred Kultúrny dom v Zborove na
pobožnosť krížovej cesty. Po skončení krížovej cesty sa v sále kultúrneho domu uskutoční už 10.
ročník kultúrneho podujatia "Veľká noc príde". Akcia v parku sa uskutoční aj v prípade
nepriaznivého počasia. Všetci ste srdečne pozvaní spríjemniť si popoludnie Kvetnej nedele.
DLHÁ LÚKA
Stretko pre mládež a pre deti nebude.
Ďalšie stretnutie spevokolu, bude dnes 14.4. po krížovej ceste o 15:00 hod. v kostole. Pozývame
aj ďalších spevákov deti a mládež. Nemajte strach a obavy pridať sa k nám. Tešíme sa na spoločné
stretnutie.
Pozývame na výstavu obrazov, ktorá bude prístupná v priestoroch Denného centra každú sobotu a
nedeľu od 18:00 do 20:00 až do 5 mája. Výnimkou bude Biela Sobota 20. apríla. Tiež bude dnes
otvorená po krížovej ceste a potom od 18:00 hodiny. Všetci ste vítaní. S pozdravom klub dôchodcov
a skauti.
Ďakujeme za pomoc počas jarnej brigády čistenia potoka. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa
podarilo nazbierať veľa odpadu. Pre krátkosť času bola vyzbieraná len horná časť potoka.
Plánujeme s čistením pokračovať po Veľkej noci aj na dolnom konci. Budeme vás včas informovať.
VŠADE
Krížové cesty budú dnes všade o 14:00.
V sobotu 27.4.2019 bude v Sabinove Arcidiecézne stretnutie mládeže. Kto má záujem nech sa
ešte zapíše na papier v sakristii. Vstupné na ADSM je 3€, a na autobus sa zložíme každý po 1€. Je
potrebné vyhradiť si celý deň približne od 7:15 do 18:00. Tešíme sa.
Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu bude v Piatok po obradoch pri Božom hrobe a v Sobotu pred
odložením sviatosti (pol hodiny pred slávením vigílie).
Kto by sa chcel zúčastniť slávenia Nedele milosrdenstva 28. apríla v diecéznej svätyni Božieho
milosrdenstva v Košiciach, nech sa zapíše v sakristii. Pri dostatočnom záujme pôjdeme autobusom.
Plagát s pozvánkou je na nástenke.
Kto by sa chcel zúčastniť Púte rádia Lumen do Krakova - Lagiewnikov 4. mája nech sa zapíše
v sakristii. Pri dostatočnom záujme pôjdeme autobusom. Plagát s pozvánkou je na nástenke.

